


CE SPUNE BIBLIA
  DESPRE CELE TREI SOLII ÎNGEREȘTI?



PRIMA SOLIE ÎNGEREASCĂ

Hristos a intrat în Sfânta Sfintelor

1844
S-a început judecata



A DOUA SOLIE ÎNGEREASCĂ

Căderea spirituală a 
Babilonului

Biserica Catolică - mama curvelor

Bisericile Protestante - fiicele curve



A TREIA SOLIE ÎNGEREASCĂ



A TREIA SOLIE ÎNGEREASCĂ

Apocalipsa 14:9-23 
Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: „Dacă se 
închină cineva FIAREI și ICOANEI EI și primește SEMNUL EI 
PE FRUNTE SAU PE MÂNĂ, va bea și el din vinul mâniei lui 
Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui, și va fi 

chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinţilor îngeri și înaintea 
Mielului. Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Și nici 

ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se ÎNCHINĂ FIAREI și 
ICOANEI EI și oricine primește SEMNUL NUMELUI EI! Aici este 

răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și 
credinţa lui Isus.”



A TREIA SOLIE ÎNGEREASCĂ

Apocalipsa 14:9-23 
Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: „Dacă se 
închină cineva FIAREI și ICOANEI EI și primește SEMNUL EI 
PE FRUNTE SAU PE MÂNĂ, va bea și el din vinul mâniei lui 
Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui, și va fi 

chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinţilor îngeri și înaintea 
Mielului. Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Și nici 

ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se ÎNCHINĂ FIAREI și 
ICOANEI EI și oricine primește SEMNUL NUMELUI EI! Aici este 

răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și 
credinţa lui Isus.”



Daniel 7:2,3,23 

2)  Daniel a început și a zis: „În vedenia mea de noapte am 
văzut cum cele patru vânturi ale cerurilor au izbucnit pe 

marea cea mare. 
3)  Și PATRU FIARE MARI au ieșit din mare, deosebite 

una de alta. 
23)  El mi-a vorbit așa: „FIARA a patra, este O A PATRA 
ÎMPĂRĂȚIE, care va fi pe pământ. Ea se va deosebi de 
toate celelalte, va sfâșia tot pământul, îl va călca în picioare 

și-l va zdrobi.



Babilonul 
605 - 538 î.Hr.

Grecia 
331 - 168 î.Hr.

Roma 
168 î.Hr. - 476 
d.Hr.

3 4

1

Medo-Persia 
538 - 331 î.Hr.

2



A TREIA SOLIE ÎNGEREASCĂ

Apocalipsa 14:9-23 
Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: „Dacă se 
închină cineva FIAREI și ICOANEI EI și primește SEMNUL EI 
PE FRUNTE SAU PE MÂNĂ, va bea și el din vinul mâniei lui 
Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui, și va fi 

chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinţilor îngeri și înaintea 
Mielului. Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Și nici 

ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se ÎNCHINĂ FIAREI și 
ICOANEI EI și oricine primește SEMNUL NUMELUI EI! Aici este 

răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și 
credinţa lui Isus.”



Apocalipsa 13:1-2 

Apoi am stat pe nisipul mării. 
Și am văzut ridicându-se din 

mare O FIARĂ cu zece coarne și șapte capete; pe coarne 
avea zece cununi împărătești, și pe capete avea nume de 
hulă. Fiara, pe care am văzut-o, semăna cu un leopard; 

avea labe ca de urs, și gură ca o gură de leu. Balaurul i-a 
dat puterea lui, scaunul lui de domnie și o stăpânire mare.



Apocalipsa 13:5-9 

I s-a dat o gură, care rostea vorbe 
mari și hule. Și i s-a dat putere să 
lucreze patruzeci și două de luni. 

Ea și-a deschis gura, și a început să rostească hule împotriva lui 
Dumnezeu, să-i hulească Numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. 

I s-a dat să facă război cu sfinții, și să-i biruiască. Și i s-a dat 
stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și 
peste orice neam. Și toți locuitorii pământului i se vor închina, toți 
aceia al căror nume n-a fost scris, de la întemeierea lumii, în cartea 

vieții Mielului, care a fost jungheat. Cine are urechi, să audă!

30 zile * 42 luni = 1260 ani538 - 1798  
1260 de supremație papală



A TREIA SOLIE ÎNGEREASCĂ

Apocalipsa 14:9-23 
Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: „Dacă se 
închină cineva FIAREI și ICOANEI EI și primește SEMNUL EI 
PE FRUNTE SAU PE MÂNĂ, va bea și el din vinul mâniei lui 
Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui, și va fi 

chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinţilor îngeri și înaintea 
Mielului. Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Și nici 

ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se ÎNCHINĂ FIAREI și 
ICOANEI EI și oricine primește SEMNUL NUMELUI EI! Aici este 

răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și 
credinţa lui Isus.”



Apocalipsa 13:11-12 

Apoi am văzut ridicându-se 
din pământ o altă fiară, care 

avea două coarne ca ale unui miel, și vorbea ca un 
balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi 

înaintea ei; și făcea ca pământul și locuitorii lui SĂ 
SE ÎNCHINE FIAREI DINTÂI, a cărei rană de 

moarte fusese vindecată.



Apocalipsa 13:1-2 

Apoi am stat pe nisipul mării. 
Și am văzut ridicându-se DIN 

MARE O FIARĂ cu zece coarne și șapte capete; pe 
coarne avea zece cununi împărătești, și pe capete avea 
nume de hulă. Fiara, pe care am văzut-o, semăna cu un 
leopard; avea labe ca de urs, și gură ca o gură de leu. 
Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie și o 

stăpânire mare.



Daniel 7:2-3 

Daniel a început și a zis: „În 
vedenia mea de noapte am 

văzut cum cele patru vânturi ale cerurilor au izbucnit 
pe marea cea mare. Și patru fiare mari au ieșit din 

mare, deosebite una de alta.



Apocalipsa 17:15 
Apoi mi-a zis: „Apele, pe cari 

le-ai văzut, pe care șade 
curva, sunt noroade, gloate, 

neamuri și limbi.

Ieremia 4:11-13 
În vremea aceea, se va zice 

poporului acestuia și 
Ierusalimului: „Un vânt arzător 

suflă din locurile înalte ale 
pustiei pe drumul fiicei poporului 
Meu, nu ca să vânture nici ca să 

curețe grâul. Ci un vânt 
năpraznic vine de acolo până la 

Mine! Acum le voi rosti 
hotărârea!” ,Iată, nimicitorul 

înaintează ca norii; carele lui 
sunt ca un vârtej, caii lui sunt 

mai ușori decât vulturii.” „Vai de 
noi, căci suntem prăpădiți!”



Daniel 7:2-3 

Daniel a început și a zis: „În 
vedenia mea de noapte am 

văzut cum cele patru vânturi ale cerurilor au izbucnit 
pe marea cea mare. Și patru fiare mari au ieșit din 

mare, deosebite una de alta.



Apocalipsa 13:11-12 

Apoi am văzut ridicându-se 
din pământ o altă fiară, 

care avea două coarne ca ale unui miel, și vorbea ca 
un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi 

înaintea ei; și făcea ca pământul și locuitorii lui SĂ 
SE ÎNCHINE FIAREI DINTÂI, a cărei rană de 

moarte fusese vindecată.



Apocalipsa 13:1-3 
Apoi am stat pe nisipul mării. Și am văzut ridicându-se 

din mare o fiară cu zece coarne și șapte capete; pe 
coarne avea zece cununi împărătești, și pe capete avea 
nume de hulă. Fiara, pe care am văzut-o, semăna cu un 
leopard; avea labe ca de urs, și gură ca o gură de leu. 
Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie și o 
stăpânire mare. Unul din capetele ei părea rănit de 

moarte; dar rana de moarte fusese vindecată. Și tot 
pământul se mira după fiară.



Apocalipsa 13:4-5 
Și au început să se închine 

fiarei, zicând: „Cine se 
poate asemăna cu fiara, și 
cine se poate lupta cu ea?” 
I s-a dat o gură, care rostea 

vorbe mari și hule. Și i s-a dat putere să lucreze 
patruzeci și două de luni.

538 - 1798  
1260 de supremație papală



În anul 1798, papa Pius al VI-lea, luat ca 
prizonier de generalul francez Bertier



Apocalipsa 13:11-12 

Apoi am văzut ridicându-se 
din pământ o altă fiară, care 

avea două coarne ca ale unui miel, și vorbea ca un 
balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi 

înaintea ei; și făcea ca pământul și locuitorii lui SĂ 
SE ÎNCHINE FIAREI DINTÂI, a cărei rană de 

moarte fusese vindecată.



Statele Unite ale Americii



1776 - Declarația de Independență



1787 - Scrierea Constituției



1791 - Legea Drepturilor



1798 - SUA, universal recunoscută ca putere a lumii



1789 - Revoluția Franceză



1798 - Papa Pius al VI-lea 
luat prizonier



Papalitatea America

538-1798 1798 -



Apocalipsa 13:11-12 

Apoi am văzut ridicându-se 
din pământ o altă fiară, care 

avea două coarne ca ale unui miel, și vorbea ca un 
balaur [America]. Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi 
înaintea ei; și făcea ca pământul și locuitorii lui SĂ 

SE ÎNCHINE FIAREI DINTÂI [Papalitatea], a cărei rană 
de moarte fusese vindecată.



Daniel 7:24 

Cele zece coarne, 
înseamnă că din împărăția aceasta se vor ridica 
zece împărați. Iar după ei se va ridica un altul, 
care se va deosebi de înaintașii lui, și va doborî 

trei împărați.



Daniel 8:22 

Cele patru coarne care 
au crescut în locul acestui corn frânt, sunt 

patru împărății, care se vor ridica din neamul 
acesta, dar care nu vor avea atâta putere.



Apocalipsa 13:11-12 

Apoi am văzut ridicându-se 
din pământ o altă fiară, care 

avea două coarne ca ale unui miel, și vorbea ca un 
balaur [America]. Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi 
înaintea ei; și făcea ca pământul și locuitorii lui SĂ 

SE ÎNCHINE FIAREI DINTÂI [Papalitatea], a cărei rană 
de moarte fusese vindecată.



Puterea religioasă 
Protestantismul

Puterea civilă 
Republicanismul



Apocalipsa 13:11-12 

Apoi am văzut ridicându-se 
din pământ o altă fiară, care 

avea două coarne ca ale unui miel, și vorbea ca un 
balaur [America]. Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi 
înaintea ei; și făcea ca pământul și locuitorii lui SĂ 

SE ÎNCHINE FIAREI DINTÂI [Papalitatea], a cărei rană 
de moarte fusese vindecată.



Papa Francis în Congresul American



Papa Francis în Congresul American



Papa Francis în Congresul American



Papa Francis în Congresul American



A TREIA SOLIE ÎNGEREASCĂ

Apocalipsa 14:9-23 
Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: „Dacă se 
închină cineva FIAREI și ICOANEI EI și primește SEMNUL EI 
PE FRUNTE SAU PE MÂNĂ, va bea și el din vinul mâniei lui 
Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui, și va fi 

chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinţilor îngeri și înaintea 
Mielului. Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Și nici 

ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se ÎNCHINĂ FIAREI și 
ICOANEI EI și oricine primește SEMNUL NUMELUI EI! Aici este 

răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și 
credinţa lui Isus.”



PAPALITATEA AMERICA

FIARA ICOANA EI

Puterea Religioasă  
+  

Puterea Civilă
Puterea Religioasă  

+  
Puterea Civilă



A TREIA SOLIE ÎNGEREASCĂ

Apocalipsa 14:9-23 
Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: „Dacă se 
închină cineva FIAREI și ICOANEI EI și primește SEMNUL EI 
PE FRUNTE SAU PE MÂNĂ, va bea și el din vinul mâniei lui 
Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui, și va fi 

chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinţilor îngeri și înaintea 
Mielului. Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Și nici 

ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se ÎNCHINĂ FIAREI și 
ICOANEI EI și oricine primește SEMNUL NUMELUI EI! Aici este 

răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și 
credinţa lui Isus.”



DUMINICA este semnul 
autorității noastre… 

Biserica este deasupra 
Bibliei, iar acest transfer 
al păzirii Sabatului este o 

dovadă a acestui fapt.

Catholic Record,  
September 1, 1923



Autoritatea bisericii nu 
poate fi legată de cea a 

Scripturii, fiindcă biserica 
a schimbat Sabatul în 

duminică, nu prin 
porunca lui Hristos, ci 

prin propria autoritate.

Catholic Encyclopedia, Vol. 
XV, art. "Trent," p. 30



Ezechiel 20:19-20 
Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru; umblaţi 

întocmai după rânduielile Mele, păziţi 
poruncile Mele și împliniţi-le! Sfinţiţi 
Sabatele Mele, căci ele sunt UN SEMN 
între Mine și voi, ca să știţi că Eu sunt 

Domnul Dumnezeul vostru!



A TREIA SOLIE ÎNGEREASCĂ

Apocalipsa 14:9-23 
Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: „Dacă se 
închină cineva FIAREI [Papalitatea] și ICOANEI EI [America Protestantă] și 

primește SEMNUL EI [duminica] PE FRUNTE SAU PE MÂNĂ, va bea 
și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul 
mâniei Lui, și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinţilor 

îngeri și înaintea Mielului. Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii 
vecilor. Și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se ÎNCHINĂ 

FIAREI [Papalitatea] și ICOANEI EI [America Protestantă] și oricine primește 
SEMNUL NUMELUI EI [duminica]! Aici este răbdarea sfinţilor, care 

păzesc poruncile lui Dumnezeu și credinţa lui Isus.”



Apocalipsa 13:11-12 

Apoi am văzut ridicându-se 
din pământ o altă fiară, care 

avea două coarne ca ale unui miel, și vorbea ca un 
balaur [America]. Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi 
înaintea ei; și făcea ca pământul și locuitorii lui SĂ 

SE ÎNCHINE FIAREI DINTÂI [Papalitatea], a cărei rană 
de moarte fusese vindecată.



Apocalipsa 13:13-14 

Săvârșea semne mari, până 
acolo că făcea chiar să se 
pogoare foc din cer pe pământ, în fața oamenilor. Și 

amăgea pe locuitorii pământului prin semnele, pe care 
i se dăduse să le facă în fața fiarei. Ea [America] a zis 

locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei, care 
avea rana de sabie și trăia [Papalitatea].





RELIGIA

STATUL



RELIGIA

STATUL



Apocalipsa 13:15 

I s-a dat putere să dea 
suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească, 
și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina 

icoanei fiarei.



Apocalipsa 13:16-18 

Și a făcut ca toți: mici și mari, 
bogați și săraci, slobozi și robi, 
să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, și 
nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul 

acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei. Aici e 
înțelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul 
fiarei. Căci este un număr de om. Și numărul ei este: șase 

sute șase zeci și șase.



Vicarius Filii Dei



Vicar al lui Hristos -  
[substantiv, Biserica Romano-Catolică] 

papa, cu referire la pretenția sa de a sta în 
locul lui Isus Hristos și de a deține 

autoritatea Sa în biserică.

https://www.dictionary.com/browse/vicar-of-christ



Vicarius Filii Dei



Ce presupuse litere se 
află pe coroana Papei 
și ce înseamnă ele, 

dacă înseamnă ceva?

Our Sunday Visitor,  
April 18th, 1915, p.3

- https://www.scribd.com/doc/36946251/Our-Sunday-
Visitor-April-18-1915-Vicarius-Filii-Dei-666



Literele de pe coroana Papei sunt 
următoarele: Vicarius Filii Dei, care 
se traduc din latină „Vicarul Fiului lui 

Dumnezeu”.

Catolicii susțin că Biserica care este 
o societate vizibilă trebuie să aibă un 

cap vizibil. Hristos, înainte de 
înălțarea Sa în ceruri, la numit pe 

Sfântul Petru să acționeze ca 
reprezentant al Său. După moartea 

lui Petru, omul care a ajuns la funcția 
lui Petru ca Episcop al Romei a fost 

recunoscut ca cap al Bisericii. 
Așadar, Episcopul Romei, în 

calitate de cap al Bisericii a primit 
titlul de „Vicar al lui Hristos”Our Sunday Visitor,  

April 18th, 1915, p.3









Apocalipsa 13:15 

Și a făcut ca toți: mici și mari, 
bogați și săraci, slobozi și robi, 
să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, și 
nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul 

acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei. Aici e 
înțelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul 
fiarei. Căci este un număr de om. Și numărul ei este: șase 

sute șase zeci și șase.





A TREIA SOLIE ÎNGEREASCĂ

Apocalipsa 14:9-23 
Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: „Dacă se 
închină cineva FIAREI [Papalitatea] și ICOANEI EI [America Protestantă] și 

primește SEMNUL EI [duminica] PE FRUNTE SAU PE MÂNĂ, va bea 
și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul 
mâniei Lui, și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinţilor 

îngeri și înaintea Mielului. Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii 
vecilor. Și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se ÎNCHINĂ 

FIAREI [Papalitatea] și ICOANEI EI [America Protestantă] și oricine primește 
SEMNUL NUMELUI EI [duminica]! Aici este răbdarea sfinţilor, care 

păzesc poruncile lui Dumnezeu și credinţa lui Isus.”



TREI SOLII ÎNGEREȘTI



ÎNTREBĂRI



CE SPUNE BIBLIA
  DESPRE TIMPUL DE AZI ȘI  

EVENIMENTELE FINALE ALE LUMII?




